
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 2 december 2010  

 

Bundelnummer : 6  
 

 
 

 
 
Onderwerp  :  Landbouwontwikkelingsgebied Azewijn 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Thematische herziening LOG Azewijn” met de daarvan onderdeel uitmakende 
planMER, met inbegrip van de voorgestelde aanpassingen en het zienswijzenverslag, vaststellen. 

2. Geen exploitatieplan vaststellen. 
 
Inleiding 
Op 29 oktober 2009 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland de 
“Gebiedsvisie LOG Azewijn” vastgesteld. De vervolgstap was het doorvertalen van die Gebiedsvisie naar 
een juridische regeling in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2000 van de beide gemeenten. 
Hiervoor is een thematische herziening opgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de 
deelgebieden zoals aangegeven op de bijbehorende themakaart, al dan niet nieuwvestiging en uitbreiding 
van intensieve veehouderij bedrijven mogelijk te maken. Gelet op de geboden mogelijkheden in het 
bestemmingsplan is tevens een planMER opgesteld. Hierin wordt een beeld gegeven van de te verwachten 
milieueffecten. De naar aanleiding hiervan ontvangen reacties hebben er toe geleid dat aan de GGD Gelre-
IJssel is verzocht onderzoek te doen naar de risico’s voor de volksgezondheid. 
 
Samenvatting 
Vanaf 24 december 2009 hebben gedurende 6 weken in ontwerp ter inzage gelegen: 
1. het bestemmingsplan “Thematische herziening Landbouwontwikkelingsgebied Azewijn” 
2. de planMER bestemmingsplan LOG Azewijn. 
Gedurende de periode van tervisielegging zijn verschillede reacties ingediend. Een aantal reacties met 
betrekking tot het aspect volksgezondheid, gaven aanleiding pas op de plaats te maken en hiervoor door de 
GGD Gelre-IJssel een  nader gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de in de herziening 
voorgestelde randvoorwaarden voldoende de volksgezondheid beschermen. 
Thans is dit onderzoek gereed. De ingekomen zienswijzen zijn van een reactie voorzien. De zienswijzen en 
de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek geven geen aanleiding tot indringende aanpassing van de 
herziening en de planMER. 
 
Meetbaar effect 
Door de vaststelling van de thematische herziening Landbouwontwikkelingsgebied Azewijn wordt een 
juridisch kader geboden voor de toetsing van verzoeken om nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve 
veehouderij bedrijven in het Landbouwontwikkelingsgebied. Binnen dit gebied worden daarbij gelijktijdig 
delen gemotiveerd gevrijwaard van nieuwvestiging van intensieve veehouderij bedrijven. 
 
Argumenten 

 
1.1 Door de vaststelling van de thematische herziening wordt voldaan aan de wettelijke plicht om 

uitvoering te geven aan het door provinciale staten vastgestelde reconstructieplan. 
 

Kanttekeningen 
a. De thans geldende ruime vestiging- en uitbreidings mogelijkheden voor intensieve veehouderij 

bedrijven in het gehele gebied, wordt door middel van de thematische herziening beperkt. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingswijziging 
Niet aan de orde 
Wat betekent het voor het weerstandsvermogen indien dat aan de orde is: 
Niet aan de orde 
Een exploitatieplan behoeft niet te worden vastgesteld aangezien met het onderhavige bestemmingsplan 
geen gemeentelijke kosten zijn gemoeid. 
 
 



Uitvoering 
 
Planning: Na de vaststelling in de raad van 2 december 2010 wordt de vaststelling van het bestemmingsplan 
gepubliceerd en gedurende 6 weken ter inzage gelegd.  
 
Personeel: n.v.t. 
 
Communicatie: De klankbordgroep en de indieners van zienswijzen worden van het voorstel in kennis 
gesteld. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: n.v.t. 
 
Evaluatie/verantwoording: n.v.t. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


